Autoritatea pentru asigurarea
existenței și integrare socială –
Autoritatea socială

Cu legitimația pentru Nürnberg
asupra dumneavoastră!
Participați în condiții mai avantajoase la
evenimente în domeniul educațional, cultural,
de petrecere a timpului liber și sportive
Călătoriți în condiții mai avantajoase cu autobuzele
și cu mijloacele de transport pe căile ferate în
Nürnberg și Fürth

Care sunt serviciile disponibile la prețuri mai avantajoase
cu legitimația pentru Nürnberg?
Puteți consulta pe internet o imagine de ansamblu la adresa:
www.nuernberg-pass.nuernberg.de (prezentare generală a serviciilor).
Cu legitimația pentru Nürnberg, numeroase servicii sunt disponibile
la prețuri mai avantajoase, de exemplu:
• Învățarea unei limbi străine
• Efectuarea unei vizite la grădina zoologică
• Desfășurarea activității într-un club sportiv
• Servirea meselor de prânz pentru seniori
• Vizitele la muzeu
• Călătoriile cu autobuzele și mijloacele de transport pe căile
ferate în Nürnberg și Fürth

Biletul de călătorie Solo 31
este valabil pentru autobuze
și mijloacele de transport pe
căile ferate (zonele 100+200,
regiunea tarifară A în Nürnberg
și Fürth). În baza biletului de
călătorie se poate deplasa o
persoană. Această persoană are
nevoie de o legitimație valabilă pentru Nürnberg care trebuie
prezentată în cazul unui control. În mod suplimentar, în cazul unui
control este necesară și prezentarea documentului de identitate.
Puteți achiziționa biletul de călătorie de la următoarele puncte:
de la fiecare automat de distribuție a biletelor de călătorie VAG din
apropierea dumneavoastră sau de la centrul de relații cu clienții al
VAG la gara centrală.

Cine primește legitimația pentru Nürnberg?
Legitimația pentru Nürnberg este o ofertă pentru copiii,
adulții și seniorii din Nürnberg. Aceștia trebuie să fie
domiciliați în Nürnberg și să beneficieze de asistență.
Asistența poate fi acordată de către următoarele autorități:
• De la Autoritatea de Ocupare a Forței de Muncă (indemnizație de
șomaj II, …)
• De la autoritatea socială (asigurarea venitului de bază, asistență
pentru acoperirea cheltuielilor curente, ajutor pentru locuință, prestații
pentru solicitanții de azil)
• De la casa de asigurări de familie (supliment pentru copii)
• De la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
(subvenție pentru taxele de grădiniță, …)
• Prin intermediul districtului Franconia Mijlocie (asigurarea venitului
de bază, asistență pentru acoperirea cheltuielilor curente, sume în
numerar)

Cum solicit legitimația pentru Nürnberg?
Vă rugăm să ne comunicați în formă scrisă cine sunteți, unde locuiți și
faptul că doriți să solicitați legitimația pentru Nürnberg. În toate situațiile
vă sunt necesare o copie a documentului dumneavoastră de identitate
sau a pașaportului dumneavoastră de călătorie și a hotărârii emise de
către una dintre autoritățile menționate mai sus.
Luați legătura cu noi în scris prin intermediul formularului de contact
online, disponibil pe pagina de internet a autorității sociale Nürnberg
(www.nuernbergpass.nuernberg.de) și încărcați copiile respective sub
formă de fișiere PDF.
Sunt disponibile și următoarele posibilități:
• Ne transmiteți toate documentele prin poștă.
• Lăsați toate documentele în cutia noastră poștală.
Dispunem de două locații responsabile pentru legitimația pentru
Nürnberg. Prezintă relevanță codul dumneavoastră poștal.
Aveți codul poștal
90402, 90411, 90425, 90431,
90443, 90482, 90491, 90403,
90419, 90427, 90439, 90449,
90489, 90408, 90429, 90409?
Este responsabil pentru
dumneavoastră centrul de
servicii în domeniul educației
și al participării Innenstadt.
Adresa este:
Centrul de servicii în domeniul
educației și al participării
Innenstadt
Frauentorgraben 17
90443 Nürnberg

Aveți codul poștal
90441, 90451, 90461, 90471,
90480, 90453, 90469, 90473,
90455, 90475, 90459,
90478?
Este responsabil pentru
dumneavoastră centrul de
servicii în domeniul educației
și al participării Langwasser.
Adresa este:
Centrul de servicii în domeniul
educației și al participării
Langwasser
Reinerzer Straße 12
90473 Nürnberg

Aveți întrebări sau doriți o programare?
Trebuie doar să ne contactați telefonic.
Numărul nostru de telefon este: 09 11 / 2 31 43 47.
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